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ABSTRAK 
 

Skripsi ini berjudul persepsi atlet sepak bola PSIS Semarang terhadap 
pemanfaatan sport massage sebelum bertanding tahun 2009. Permasalahan dalam 
penelitian ini adalah persepsi atlet sepak bola PSIS Semarang terhadap 
pemanfaatan sport massage sebelum bertanding. 

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi atlet sepak 
bola PSIS Semarang terhadap pemanfaatan sport massage sebelum bertanding 
tahun 2009. 
Populasi dalam penelitian ini adalah atlet sepak bola PSIS Semarang yang 
berjumlah 25 atlet. Pengambilan sampel menggunakan metode purposive 
sampling sebanyak 13 atlet. Metode penelitian survey dengan menggunakan 
angket adapun analisis data menggunakan rumus analisa statistik deskriptif 
persentase. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, 84.62% responden mencapai 
kriteria sangat manfaat karena responden memanfaatkan sport massage dengan 
mengerti efek terhadap fisik dan psikis sebelum melakukan pertandingan sehingga 
responden berasumsi bahwa pemanfaatan sport massage sebelum bertanding 
merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi dan tidak bisa dihindarkan lagi. 
Sedangkan 15.38% responden mencapai kriteria manfaat karena responden tidak 
begitu mengharuskan untuk memanfaatkan sport massage sebelum bertanding 
walapun responden tahu efek positif terhadap fisik dan psikis. Jadi sebelum 
bertanding ada kalanya responden melakukan sport massage dan ada kalanya 
tidak.  
 Simpulan dalam penelitian ini adalah 84.62% sangat manfaat dan 15.38% 
manfaat.Saran penelitian adalah pemanfaatan sport massage sebelum bertanding 
pada atlet sepak bola sangat dianjurkan, setiap klub sepak bola dianjurkan 
memiliki masseur yang memadai karena merupakan kebutuhan yang patut 
diperhatikan, penelitian tentang (persepsi, motivasi, manajemen klub sepak bola) 
pemanfaatan sport massage dapat dilanjutkan dalam scheme dan grey area 
terhadap penelitian ini. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, banyak juga 

perubahan dalam hal medis untuk penyembuhan. Sekarang ini massage 

merupakan bagian dari physiotherapy sebagai upaya dalam penyembuhan 

berbagai penyakit, disamping dengan obat dan pembedahan (Sahri, 2005:2). Di 

berbagai instansi olahraga dan medis, massage digunakan sebagai salah satu 

alternatif untuk menjaga kebugaran tubuh dan penyembuhan cidera atau penyakit 

(Bambang Trisno, 2006:1). Dalam dunia medis seperti di rumah sakit dan tempat 

physiotherapy, massage digunakan untuk mengobati penyakit dan cidera pasca 

kejadian di lapangan. Dalam aktivitas olahraga, massage lebih dominan 

dimanfaatkan untuk menjaga kebugaran tubuh dan mengatasi cidera. Dari 

masyarakat umum, banyak juga yang memanfaatkan massage untuk merawat 

tubuh agar tetap bugar, sehat dan cantik (Bambang Trisno, 2006:1). 

Massage adalah suatu perlakuan pada komponen atau bagian permukaan 

pada tubuh dengan menggosok, melulut, meremas, atau memukul. Massage pada 

umumnya dilakukan untuk mengurangi kekakuan otot, kram, tekanan, tarikan, dan 

tegangan (Mamashealth, 7 Januari:2007).   

Dilihat dari tujuan diberikannya manipulasi massage kepada pasien atau 

klien terbagi menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu : 

(1) Sport Massage atau massase kebugaran 
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Sport massage biasanya diberikan secara general kepada tubuh klien atau 

pasien.  

(2) Remedial Massage atau masase penyembuhan 

Remedial massage biasanya diberikan pada suatu kondisi muskuloskeletal 

tertentu yang dilaksanakan secara lokal sehingga biasa disebut juga sebagai 

“segment massage” 

(3) Cosmetic Massage 

Cosmetic Massage yaitu masase yang diberikan secara halus dan gentle 

yang ditujukan pada bagian superfacial tubuh seperti pada bagian wajah yang 

ditujukan untuk tujuan estetika (Bambang Trisno, 2006:2). 

Penatalaksanaan massage adalah merupakan bentuk manipulasi pada 

jaringan lunak tubuh. Manipulasi ini paling efektif dilakukan dengan tangan yang 

bertujuan agar memberikan pengaruh terhadap sistem neuromuskular, 

muskuloskeletal, kardiovaskular, kardiorespirasi, dan sistem limfe baik secara 

lokal maupun umum (Bambang Trisno, 2006:2). Massage merupakan upaya 

menjaga kebugaran tubuh dan penyembuhan yang sangat bermanfaat dalam 

problem medis, namun demikian massage hanya merupakan salah satu bentuk 

modalitas terapi fisik yang masih banyak digunakan sampai saat ini, dengan kata 

lain massage hanya merupakan satu aspek saja dari upaya terapi. 

Berbagai macam efek massage diantaranya terhadap kulit, otot, 

persyarafan, sirkulasi darah dan limfe. Salah satu efek massage terhadap 

peredaran darah dan limfe adalah manipulasi pada daerah anggota badan menuju 

jantung, secara mekanis akan membantu mendorong pengaliran darah dalam 
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pembuluh vena menuju ke jantung (Sahri, 2005:7). Dengan peredaran darah yang 

semakin lancar, berarti membantu proses penyerapan dan pembuangan sisa 

pembakaran dalam jaringan, juga membantu kelancaran pemberian makanan 

jaringan yang membantu proses metabolisme, terutama penggunaan manipulasi 

effleurage akan membantu kelancaran pengaliran cairan lymphe dalam pembuluh 

lymphe kecil menuju ke pembuluh lymphe yang lebih besar, selanjutnya menuju 

ke ductus thoracicus dan akhirnya masuk ke peredaran darah (Sahri, 2005:7). 

Lancarnya aliran ini berarti membantu penyerapan sisa pembakaran yang tidak 

diperlukan lagi dan mengurangi penimbunan cairan dalam jaringan akibat cidera 

yang menimbulkan peradangan setempat atau pembengkakan, sehingga akan 

mengurangi atau menghilangkan pembengkakan jaringan. 

Sedangkan tujuan dari massage itu sendiri antara lain : 

(1) Membantu meningkatkan kondisi fisik (physical). 

Hal tersebut berarti bahwa massage akan mempengaruhi organ-organ. 

(2) Dapat berfungsi sebagai suatu pemanasan badan (warming up), sehingga dapat 

mengurangi terjadinya cidera saat melakukan aktivitas (Sahri, 2005:9). 

Sepak bola merupakan olahraga yang paling populer  di dunia dan permainan 

nasional bagi hampir semua negara di Eropa, Amerika Selatan, Asia dan Afrika, 

kini telah hadir mengguncang Amerika. Dikenal secara internasional sebagai 

“Bola Kaki”, olahraga ini seakan telah menjadi bahasa persatuan bagi berbagai 

bagsa seantero dunia dengan beragam latar belakang sejarah dan budaya, sebagai 

alat pemersatu dunia yang sanggup melampaui batas perbedaan politik, etnik, dan 

agama (Joseph A. Luxbacher, 2004:1). Dahulu sepak bola dianggap olahraga yang 
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aneh oleh orang Amerika, tetapi sekarang telah dimainkan oleh lebih dari 20 juta 

warga Amerika, pria-wanita, tua-muda (Joseph A. Luxbacher, 2004:1). Dalam 

deretan olahraga beregu, jumlah penggemar sepak bola menduduki urutan kedua 

setelah bola basket dan angka ini melonjak terus setiap tahunnya (Joseph A. 

Luxbacher, 2004:1). 

Daya tarik sepak bola secara umum sebenarnya bukan lantaran olahraga 

ini mudah dimainkan, tetapi sepak bola lebih banyak menuntut ketrampilan 

pemain dibandingkan olahraga lain. Dengan keterampilan yang dimilikinya, 

seorang pemain dapat bermain bagus, mampu menghadapi tekanan yang terjadi 

dalam pertandingan, belum lagi kelelahan fisik dan lawan tanding yang tangguh 

(Joseph A. Luxbacher, 2004:2). Pengetahuan tentang taktik dan strategi sangat 

penting. Kesigapan pemain dalam mengambil keputusan hendaknya harus diuji 

terus menerus, karena pemain dituntut untuk memiliki kepekaan yang tinggi 

terhadap perubahan situasi yang sering terjadi sepanjang pertandingan. 

Sebenarnya tidak ada yang khusus dalam permainan sepak bola, seperti dalam 

permainan bola basket dan hoki, setiap pemain harus mampu bertahan sekaligus 

menyerang, meskipun dalam permainan sepak bola tidak ditentukan berat atau 

ukuran pemain secara khusus, semua pemain harus memiliki tingkat kebugaran 

yang tinggi (Joseph A. Luxbacher, 2004:2). Tantangan fisik dan mental yang 

harus dihadapi pemain benar luar biasa, keberhasilan tim dan individu dalam 

bermain pada akhirnya bergantung sepenuhnya pada kemampuan pemain dalam 

menghadapi tantangan yang ada.  
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Pemain sepak bola sangat mengenal sport massage, mereka paling banyak 

mendapatkan sport massage daripada pemain cabang olahraga lainnya. Banyak 

pemain sepak bola yang mampu menggaji masseur profesional, yang dapat 

memberikan massage latihan, sebelum bertanding, bahkan setelah pertandingan. 

Para pemain sepak bola telah mengenal dan melakukan sport massage untuk 

menyempurnakan persiapan sebelum pertandingan dengan tujuan pemulihan 

dalam istirahat (A.Rahim, 1988:24). Dengan sport massage mereka melawan 

kelelahan setempat dan ketegangan otot (cramp), begitu pula cedera kecil yang 

sering terdapat dalam permainan sepak bola. Sport massage ini banyak diberikan 

terutama pada anggota badan bagian bawah (A.Rahim, 1988:24). 

Karena memang aktivitas para atlet sepak bola di lapangan yang 

diakibatkan dari bobot latihan fisik, taktik dan bertanding tergolong berat, maka 

kebugaran dan kesehatan fisik selalu dijaga melalui gizi makanan, istirahat dan 

pola hidup yang teratur termasuk memanfaatkan sport massage.  

Hal ini terbukti setelah melalui pengamatan selama 1 tahun 2 bulan disalah 

satu tim sepak bola, yaitu tim sepak bola PSIS Semarang, bahwasanya para atlet 

sepak bola Semarang sering memanfaatkan Sport Massage setelah latihan dan 

sebelum bertanding. Dua hari sebelum betanding para pemain inti kebanyakan 

minta pada masseur tim untuk dapat pelayanan sport massage. 

Dengan alasan inilah penulis skripsi mengangkat judul “Persepsi Atlet 

Sepak Bola PSIS Semarang Terhadap Pemanfaatan Sport Massage Sebelum 

Bertanding tahun 2009”  
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1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan 

permasalahan penelitian sebagai berikut: Bagaimanakah persepsi atlet sepak bola 

PSIS Semarang terhadap pemanfaatan sport massage sebelum bertanding tahun 

2009? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi atlet sepak 

bola PSIS Semarang terhadap pemanfaatan sport massage sebelum bertanding 

tahun 2009. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.3.1 Teoritis 

Dapat memberikan sumbangan tentang teori bahwa sport massage yang 

dilakukan sebelum bertanding banyak dibutuhkan para atlet. 

1.3.2 Praktis  

(1) Bagi PSIS, dapat menjadikan sebuah pertimbangan untuk lebih 

memperhatikan dan menjaga kebugaran kondisi fisik para pemainnya 

melalui pemanfaatan sport massage sebelum bertanding. 

(2) Bagi masyarakat umum, sport massage dapat dimanfaatkan untuk 

menjaga kebugaran setelah beraktivitas. 

(3) Bagi para medis/physioteraphy, dapat dimanfaatkan untuk menjaga 

kebugaran kondisi fisik pasien. 

(4) Bagi kepustakaan atau akademik, dapat dimanfaatkan untuk sumber 

pengetahuan/literatur baru untuk daapt dikembangkan sebagai 

pembelajaran. 
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1.5 Penegasan Istilah 

Sehubungan dengan judul penelitian di atas maka untuk menghindari agar 

persoalan yang dibicarakan dalam penelitian tidak terjadi salah pengertian atau 

salah penafsiran istilah yang digunakan, maka perlu adanya penegasan istilah 

yang meliputi:  

1.5.1 Persepsi 

Yang dimaksud persepsi dalam penelitian ini adalah anggapan para atlet 

sepak bola PSIS Semarang terhadap pemanfaatan sport massage sebelum 

bertanding tahun 2009. 

1.5.2 Sport massage 

 Yang dimaksud sport massage dalam penelitian ini adalah pemijatan yang 

dilakukan secara menyeluruh pada anggota tubuh atlet sepak bola PSIS Semarang 

tahun 2009 (sesuai dengan kebutuhan). 

1.5.3 Sebelum bertanding. 

 Yang dimaksud sebelum bertanding dalam penelitian ini adalah pemijatan 

yang dilakukan dengan selisih waktu antara dua sampai satu hari sebelum 

pertandingan dimulai.  
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Massage 

2.1.1 Definisi Massage 

Massage adalah suatu perlakuan pada komponen atau bagian permukaan 

tubuh dengan menggosok, melulut, meremas, atau memukul. Pemijatan pada 

umumnya dilakukan untuk mengurangi kekakuan otot, kekejangan, atau kram, 

serta untuk mengurangi tarikan, tekanan, dan tegangan (Mamashealth, 7 

Januari:2007). 

2.1.2 Sejarah Massage 

 Sekarang ini massage merupakan bagian dari phisiotheraphy sebagai 

upaya dalam penyembuhan penyakit, disamping dengan obat-obatan dan 

pembedahan (Sahri, 2005:2). Menurut ilmu asal usul kata, massage berasal dari 

bahasa Arab ”mash” yang berarti menekan dengan lembut, atau dari bahasa 

Yunani ”massien” yang berarti memijat atau melulut (Sayati Soetopo, 1994:319). 

Bisa juga kata massage diambil dari bahasa Yahudi maschesch (Depdikbud, 1981 

:3). Akan tetapi yang sampai pada kita sekarang melalui bahasa Perancis 

”masser” yang berarti menggosok dan hingga kini banyak cara memijat atau 

manipulasi dalam massage masih menggunakan bahasa Perancis. Massage ini 

telah dikenal pada zaman peradaban bangsa Mesir purba, Jepang, Persia, Arab dan 

Turki, bahkan bangsa Tiong Hoa telah mengenal massage sejak lebih 3000 Th 

S.M (Sayati Soetopo, 1994:319).  Dalam ajaran Kung Fhu She diketahui bahwa 
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massage telah digunakan, bukan hanya untuk memelihara kesehatan tubuh saja, 

melainkan untuk salah satu cara pengobatan (Sahri, 2005:2). 

 Bapak Ilmu Kedokteran Modern Hipocrates (tahun 430-360 S.M) 

menggunakan massage untuk para pasiennya, disamping menggunakan sinar 

matahari, mandi air panas, latihan badan untuk menyembuhkan bekas patah 

tulang, sendi kaku, otot yang lemah atau otot yang spastis (Sayati Soetopo, 

1994:320). Menurut Hipocrates :”Dokter harus memiliki ketrampilan dalam 

banyak hal, terutama dalam menggunakan massage. Untuk hal yang sama tidak 

harus sama efeknya (jelasnya meskipun namanya sama ialah massage, tetapi 

efeknya dapat berlainan). Massage dapat menguatkan sendi yang lemah dan 

melemaskan sendi yang kaku”. Dalam mempraktekkan massage Hipocrates 

menggunakan istilah ”Anatrapis”, yang berarti pemijatan itu menuju ke atas, 

tidak ke bawah (Sayati Soetopo, 1994:320). Pengaruh massage ini juga dirasakan 

dan dilakukan oleh Julius Caesar (tahun 100 S.M), Galenus (tahun 131-203), 

mereka adalah bangsa romawi yang menganjurkan penggunaan massage sebagai 

cara pengobatan terhadap penyakit tertentu (Sayati Soetopo, 1994:321). 

 Sebagai lelucon (anekdot), diceritakan suatu hari ”Kaesar Hadreanus yang 

memerintah Romawi pada tahun 117-139 di pemandian melihat veteran tua mandi 

dengan menggosokan tubuhnya pada dinding permandian. Kaisar Hadreanus 

bertanya ”mengapa ia berbuat demikian?” veteran itu menjawab ”karena tidak 

mempunyai budak untuk menggosok tubuhnya”. Kaisar Hadreanus menaruh belas 

kasihan kepadanya, kemudian menghadiahkan seorang budak. Pada hari 

berikutnya Kaisar Hadreanus melihat banyak orang tua mandi menggosok 
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tubuhnya pada dinding permandian seperti yang dikerjakan oleh veteran tua dulu, 

dengan harapan Kaisar akan menaruh belas kasihan dan memberi hadiah seorang 

budak. Melihat keadaan ini kaisar tidak memberi hadiah, tetapi menasehati 

mereka agar saling menggosok secara bergantian (Sahri, 2005:2). 

Pada tahun 1813 Perl Henrik Ling mendirikan ”Central Institute of 

Gymnastic” di Stockholm, ia mengajar sampai saat meninggalnya pada tahun 

1839. Ia banyak mencurahkan perhatiannya pada Medical Gymnastic dan 

massage secara luas (Sayati Soetopo, 1994:322). 

 Akhir abad XIX massage telah benar mendapat kedudukan yang baik 

dalam dunia pengobatan. Dr. Mazger dari Amsterdam adalah dokter terkenal yang 

menyebar luaskan massage. Ia sendiri juga bertindak sebagai masseur. Sejak saat 

itu massage menjadi suatu cara perawatan yang terkenal di Eropa dan Amerika. 

Massage dan Medical Gymnastic terus berkembang dan dipergunakan secara luas 

sebagai physical treatment untuk melengkapi perawatan, pengobatan dan 

pembedahan (Wikipedia, 7 Januari 2007). Banyak rumah sakit yang kemudian 

dilengkapi dengan bagian physiotheraphy. Karena ruang lingkup kerja yang 

makin luas itu maka para masseur dan masseus kemudian tidak hanya mempunyai 

kemahiran dalam massage dan medical gymnastic saja, tetapi juga dalam elektro 

theraphy (Wikipedia, 7 Januari 2007). Dengan demikian sebutan masseur dan 

masseus menjadi kurang tepat, dan kemudian dirubah menjadi 

Physiotherapist.(Wikipedia, 7 Januari 2007). 

Sistem pengobatan tradisional india yang dikenal dengan nama ayurveda 

(ayur=kehidupan, veda=pengetahuan) yang berasal dari masa ratusan tahun yang 
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lalu, juga menunjukan betapa pentingnya pijat dalam kehidupan (Jordy Becker, 

2007:1). 

 Di Indonesia massage yang lebih dikenal dengan istilah dalam bahasa 

Jawa ”pijat, urut, lulut” telah dikenal sejak jaman kuno oleh nenek moyang kita. 

Sejak jaman itu pula telah dikenal adanya dukun pijat atau dukun urut. Dukun 

pijat ini oleh masyarakat jaman kuno itu dianggap sebagai orang yang ahli dalam 

penyembuhan penyakit, terutama penyakit yang disebabkan karena cedera (Sayati 

Soetopo, 1994:323). Dukun bayi adalah wanita yang memberikan pertolongan 

pada wanita yang sedang melahirkan. Disamping memiliki kecakapan 

memberikan pertolongan pada ibu yang melahirkan anak itu, ia juga memiliki 

kemahiran dalam pemijatan terutama dalam ”dadah bayi” (bahasa Jawa) ialah 

pemijatan bagi bayi untuk memelihara kesehatan dan membantu pertumbuhannya, 

juga dalam hal membetulkan letak kandungan yang mengalami perubahan atau 

letak yang kurang wajar (Sayati Soetopo, 1994:324). Dalam melakukan pemijatan 

itu, mereka hanya berdasarkan atas pengetahuan yang diwarisi dari orang tuanya 

secara turun temurun atau dari pengalamannya saja (Sayati Soetopo, 1994:324). 

 Penggunaan massage dalam kedokteran di Indonesia, dapat dikatakan 

masih sangat muda, demikian pula penggunaan physiotherapy (Sahri, 2005:4). 

 Pada tahun 1955, oleh lembaga Orthopedie dan Prothese di Surakarta 

diselenggarakan ”Kursus Aplikasi Massage”. Pada tahun 1965 didirikan 

”Akademi Physiotherapy”(Sahri, 2005:4). 

 Sekarang ini massage dan physiotheraphy telah digunakan secara luas, 

hampir setiap tim olahraga dilengkapi dengan bagian ”Perawatan 
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Physiotherapy”. Pada akhir ini di beberapa kota besar Indonesia banyak didirikan 

panti massage dan tempat mandi uap yang dilengkapi dengan massage.(Sayati 

Soetopo, 1994:325) 

2.1.3 Ragam Massage 

 (1) Ayurvedic abhyanga massage, 

 (2) Lomi-lomi massage, 

 (3) Esalen Massage, 

 (4) Nihon kaifuku anma-tradisional japanese massage, 

 (5) Refleksologi massage, 

 (6) Shiatsu massage, 

 (7) Stone massage, 

 (8) Swedish massage, 

 (9) Tai Chi massage,  

 (10) Sport massage (wikipedia, 7Januari:2007.) 

2.1.4 Pengertian Sport Massage 

Sports Massage adalah suatu bentuk pijatan khusus dan secara khas 

digunakan sebelumnya, selama, dan setelah aktivitas olahraga. Tujuan pemijatan 

ini adalah untuk menyiapkan atlet dapat mencapai penampilan puncak, 

mengurangi tingkat kelelahan, mengurangi pembengkakkan, mengurangi 

ketegangan otot, meningkatkan fleksibilitas dan mencegah cidera (Mamashealth, 

7 Januari 2007).  

Sports massage adalah suatu terminologi yang menjelaskan 

penggunaaan pijatan untuk manfaat yang spesifik pada semua aktivitas olahraga 

dan latihan (Sportsmassageassociation, 7 Januari 2007).. Hal tersebut meliputi 
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manajemen, rehabilitasi dan manipulasi pada jaringan lunak pada tubuh misalnya; 

otot, ligamen dan tendon (Sportsmassageassociation, 7 Januari 2007). 

Sport massage adalah bermacam pegangan massage yang diterapkan 

dengan tangan kosong pada kulit yang tidak tertutup, dari olahragawan yang sehat 

pasif, dengan tujuan mempertahankan kondisi tubuh, memperbaiki dan 

menghilangkan akibat olahraga yang merugikan (Depdikbud, 1981:4). 

Sports massage didasarkan pada pijat Swedia, suatu teknik yang 

menggunakan aplikasi tekanan untuk menggerakkan jaringan lunak 

(embodyforyou, 7 Januari 2007). Pijat Swedia dikembangkan pada tahun 1700an 

oleh Perl Henrik Ling, seorang ahli fisiologi dan guru anggar, yang menggunakan 

pukulan, gerakkan meremas, tekanan melingkar dengan tangan dan jari, gerakan 

vibrator, gerak melenturkan dan  gerak meregangkan (embodyforyou, 7 Januari 

2007). 

2.1.5 Teknik, Maksud dan Tujuan Manipulasi Sport Massage 

(1) Efflurage (menggosok) 

Maksud : memberikan rangsangan kepada persyarafan dan jaringan di bawah 

kulit. 

Tujuan   : (1) Membantu kerja pembuluh darah balik. 

            (2) Memanaskan badan. 

(2) Petrissage (memijat) 

Maksud : menghancurkan sisa pembakaran dan melemaskan kekakuan dalam 

jaringan. 

Tujuan  : Untuk memudahkan pengangkutan sisa pembakaran dalam jaringan. 
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(3) Shaking (menggoncangkan) 

Maksud : menempatkan bangunan di bawah kulit (otot, pembuluh darah, 

pembuluh lymphe, persyarafan) pada tempatnya. 

Tujuan : untuk memudahkan pengaliran/pertukaran zat dalam bangunan atas 

(tadi). 

(4) Tapotemen (pukulan) 

Maksud : mempengaruhi tonus syaraf vegetatif  (tak sadar) pada jaringan 

perifer (tepi). 

Tujuan : mempertinggi tonus otot, mermpergiat peredaran darah pada kulit. 

(5) Friktion (menggerus) 

Maksud : menghancurkan bekuan dan pengerasan dalam jaringan ikat dan otot. 

Tujuan : menormalkan sirkulasi (peredaran) darah dan pertukaran zat. 

(6) Walken (menggosok) 

Maksud dan tujuannya sama dengan effleurage, hanya berbeda pada 

pelaksanaanya. Walken biasanya dilakukan pada daerah yang lebar dan 

dikerjakan menyilang otot. 

(7) Skin rolling (menggeser lipatan kulit) 

Maksud : (1) Melepaskan kulit dari jaringan ikat 

                (2) Melebarkan pembuluh kapiler (rambut) di bawah kulit. 

(8) Vibration (menggetarkan) 

Maksud : dengan halus merangsang syaraf vegetatif pada alat dalam melalui 

luar. 

Tujuan ; untuk mempengaruhi persyarafan (Sahri, 2005:10). 
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2.1.6 Tujuan dan Manfaat Sport Massage 

2.1.6.1 Tujuan sport massage 

(1) Membantu menaikkan kondisi fisik (physical). Hal tersebut berarti bahwa 

massage akan mempengaruhi organ tubuh, misalnya: kulit, otot, peredaran darah, 

persyarafan dan yang lainnya, sehingga tercapailah kesehatan badan (fit) (Sahri, 

2005:9). 

(2) Dapat berfungsi sebagai suatu pemanasan badan (warming up). Sehingga 

dapat mengurangi terjadinya cedera saat melakukan aktivitas (Sahri, 2005:9). 

2.1.6.2 Manfaat sport massage 

 Setiap jenis manipulasi mempumyai efek tertentu. Di samping itu, 

manipulasi yang sama memberikan efek yang berbeda, tergantung cara 

mengerjakannya. Massage akan memberikan effek secara mekanis, refleksi dan 

chemis, di samping efek fisiologis terhadap jaringan yang dimanipulir (Sahri, 

2005:7). 

(1) Secara mekanis: dengan memberi tekanan secara bergantian dengan 

memberi istirahat, akan membantu memberikan dorongan terhadap 

pengaliran darah dalam pembuluh balik menuju ke jantung, demikian juga 

terhadap pembuluh limfe. Secara tidak langsung  juga membantu 

melancarkan pengaliran darah dalam pembuluh arteri atau kapiler. 

Membantu proses pembuangan sisa oksidasi, dan membantu memberikan 

zat makanan dalam jaringan (Sahri, 2005:7). 

(2) Secara refleksi: menimbulkan pacuan terhadap vasomotor, sehingga 

menyebabkan adanya vaso-kontraksi yang diikuti oleh vaso-dilatasi pada 
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pembuluh darah, sehingga melancarkan aliran darah. Terhadap otot dapat 

meningkatkan tonusnya (Sahri, 2005:7). 

(3) Secara chemis: menyebabkan terbebaskannya suatu zat sejenis histamine 

yang memberi effek dilatasi terhadap pembuluh darah kapiler. Di samping 

menimbulkan effek tersebut di atas massage juga menimbulkan effek 

fisiologis terhadap peredaran darah dan lymphe, kulit, dan syaraf (Sahri, 

2005:7). 

(4) Effek terhadap sirkulatori: massage bisa menghilangkan tekanan pada 

arteri dan vena, sehingga memperlancar aliran darah yang mengalir dalam 

sistem kardiovaskular sehingga mengurangi kemungkinan timbulnya 

masalah pada sirkulasi darah dan jantung. (Jordy Becker, 2007:5). 

(5) Effek terhadap sistem getah bening atau lymphe: sistem lymphe akan 

dirangsang dan aliran getah dalam sistem tersebut akan menjadi semakin 

kencang (Jordy Becker, 2007:5). Ketika dilakukan effleurage maka 

kotoran dan substansi beracun dalam tubuh yang menerima banyak 

tekanan akan segera hilang (Jordy Becker, 2007:5). Massage bisa 

mengosongkan pembuluh getah dan menghilangkan bengkak. Jika cairan 

tersebut tidak dialirkan, maka akan menjadi cairan semi padat dan tidak 

bisa mengalir ke dalam pembuluh getah (Jordy Becker, 2007:5).  

(6) Effek massage terhadap kulit: melonggarkan perlekatan dan 

menghilangkan penebalan kecil pada jaringan bawah kulit. Kelenjar peluh 

menjadi lebih aktif sehingga pengeluaran peluh menjadi lancar, kulit 

menjadi lunak dan elastis serta lebih sensitif terhadap rangsangan. 
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Massage akan membersihkan kulit, sel yang telah mati akan diganti 

dengan yang baru (Jordy Becker, 2007:6). 

(7) Effek terhadap otot: memperlancar proses penyerapan sisa pembakaran 

yang berada di otot yang dapat menimbulkan kelelahan. Pada otot yang 

mengalami cedera akan membantu menyebarkan traumatic, menambah 

darah (supply) ke bagian yang mengalami cedera sehingga mempercepat 

proses penyembuhan (Jordy Becker, 2007:4). 

(8) Efek terhadap persyarafan: memberikan rangsang kepada syaraf sensibel 

dan motorik sehingga menimbulkan rangsangan secara reflek. Pada 

umumnya massage memberikan efek stimulasi terhadap persyarafan 

tergantung dari cara mengerjakannya. Jika dilakukan dengan cepat dan 

kuat akan menimbulkan efek stimulasi sedangkan jika dilakukan dengan 

waktu yang lebih lama dapat menghilangkan rasa sakit untuk sementara 

(Jordy Becker, 2007:154). Massage yang dikerjakan dengan lembut akan 

memberikan effek penenangan (Jordy Becker, 2007:154). Manipulasi 

friction dapat menghilangkan jaringan fibrosa yang membalut urat syaraf. 

Pada penyembuhan kelumpuhan otot dan cedera syaraf parifer, massage 

diberikan untuk merangsang regenerasi syaraf agar dapat hidup kembali 

sehingga otot dapat bekerja kembali (Sahri, 2005:7).  

 Menurut A.Rahim (1988 :4) sport massage dapat memberikan manfaat 

antara lain : 

(1) Bermanfaat untuk pemeiharaan tubuh secara sederhana dan alamiah 

dalam olahraga. 
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(2) Membantu dengan cepat organisme dalam tubuh olahragawan seperti 

memperbesar kapasitas kerja otot dan meningkatkan kemampuan usaha 

fisik. 

(3) Berguna memulihkan kondisi tubuh yang lelah dengan mengembalikan 

secara cepat kekurangan energi yang digunakan dalam olahraga. 

(4) Berperan dalam mempertahankan dan meningkatkan prestasi olahraga. 

(5) Memberi pengaruh positif terhadap tubuh olahragawan pada waktu 

sebelum, sedang, dan sesudah olahraga. 

2.1.7 Kontra Indikasi 

 Dalam kondisi tertentu massage tidak boleh diberikan, dan merupakan 

kontra indikasi. Secara garis besar dimana penberian massage merupakan kontra 

indikasi adalah sebagai berikut: 

2.1.7.1 Massage Tubuh Menyeluruh 

(1) Dalam keadaan menderita infeksi yang khas dan penyakit menular, 

misalnya: cacar, campak, demam tifus, demam kuning, lumpuh anak yang 

cacat. 

(2) Dalam keadaan menderita demam atau tubuh dengan suhu lebih dari 

380C, sebab demam atau suhu yang meningkat awal dari infeksi (Sahri, 

2005:8). 

(3) Dalam keadaan menderita sakit yang berat, atau tubuh memerlukan 

istirahat. 

(4) Dalam setiap keadaan penyakit syaraf  yang berat misalnya penyakit 

cholera dan neurathenia. 
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(5) Dalam keadaan menderita haemophilia, karena adanya kecenderungan 

akan terjadinya pendarahan yang hebat, meskipun hanya karena sebab 

yang tak berarti (Sahri, 2005:8). 

.2.1.7.2 Massage Pada Bagian Tubuh Tertentu 

(1) Dalam keadaan menderita penyakit kulit tertentu seperti: eksim dan 

sebagainya, serta penyakit yang menular: bisul, luka yang memborok, dan 

sebagainya sebab massage cenderung menyebabkan meluasnya infeksi 

(Sahri, 2005:8). 

(2) Pada daerah peradangan yang akut, misal: pada peradangan karena 

penyakit tuberculosa yang aktif, radang persendian yang akut, 

osteomyelitis, radang kelenjar. 

(3) Pada pembengkakan akibat cedera yang masih baru, terutama yang 

menunjukkan adanya pendarahan di jaringan yang cedera, sebab dengan 

massage pada bagian yang mengalami cedera itu, kapiler yang pecah dan 

kemudian menutup dapat pecah kembali, malah terjadi pembengkakan 

yang lebih hebat. Jika massage diberikan, boleh diberikan di bagian 

proximal untuk melancarkan pengaliran darah dan lymphe agar membantu 

mempercepat proses penyembuhan. 

(4) Pada luka yang belum sembuh atau yang baru sembuh serta luka bakar, 

sebab massage dapat mengakibatkan pecahnya jaringan yang baru 

terbentuk sehingga akan menghambat penyembuhan (Sahri, 2005:9). 

(5) Pada patah tulang sebelum tulang yang patah itu menyambung, sebab 

dapat menimbulkan salah letak dari ujung frakment. Jika patah tulang itu 
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sudah menyambung dan pembalut gips telah dilepaskan, maka massage 

dan bentuk physiotherapy yang lain dapat diberikan (Sahri, 2005:9). 

(6) Pada semua penyakit tumor dan kanker. 

(7) Pada kondisi pembuluh darah tertentu, misalnya, pada thrombosis yang 

baru serta phlebitis yang acut, karena dapat menimbulkan bahaya 

terjadinya emboli (Sahri, 2005:8). 

2.1.7.3 Massage pada perut 

(1) Pada wanita yang hamil muda atau menstruasi 

(2) Dalam keadaan menderita diare 

(3) Dalam keadaan menderita peradangan yang acut di perut, misalnya: 

radang usus buntu (appendicitis). 

(4) Adanya tumor di perut, batu dalam kandung empedu, bisul bernanah. 

(5) Dalam keadaan tekanan darah tinggi, sehingga mengalami pendarahan 

otak, menderita penyakit jantung dan paru, karena menyebabkan 

kecenderungan akan meningkatnya tekanan darah jika massage yang 

mendalam pada perut diberikan. Meskipun massage yang mendalam pada 

perut dalam kondisi tertentu merupakan kontra indikasi, namun demikian 

manipulasi dengan vibrasi dan stroking yang menenangkan masih 

mungkin diberikan (Sahri,2005:8). 

2.1.8 Alat dan Perlengkapan 

 Alat dan perlengkapan yang digunakan dalam pemanfaatan sport massage 

antara lain: 

(1) Bangku massage harus dengan konstruksi yang kuat, lebar berkisar 

antara 50 – 70 cm dan panjang sekitar 190 cm, sedangkan tingginya 
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menyesuaikan tinggi masseur. Sebagai ketentuan tinggi bangku mencapai 

setengah paha masseur     (Depdikbud, 1981:92). 

(2) Pelicin, dalam hal ini bisa berupa minyak zaitun, vaselin netral, bedak, 

dsb (Jordy Becker, 2007:12). 

 
2.1.8.1 Tujuan penggunaan bahan pelicin adalah mengurangi tahanan gesekan 

pegangan tangan (Depdikbud, 1981:93). 

 Bahan pelicin massage yang baik dan bisa digunakan untuk massage 

adalah sebagai berikut : 

(1) Tidak boleh merangsang kulit 

(2) Tidak boleh mengurangi rasa raba 

(3) Tidak boleh mendinginkan kulit 

(4) Tidak boleh terlalu lekat dan menyengat 

(5) Harus dapat diabsorbsi oleh kulit 

(6) Tidak boleh mengandung bahan yang merugikan kesehatan 

(7) Tidak boleh menutupi pori-pori 

(8) Harus mudah dicuci 

(9) Harus tahan lama tidak cepat rusak 

(10) Harus memiliki bau yang netral (Depdikbud, 1981:94) 

 
 Penggunaan bedak talek sebisa mungkin dihindarkan, karena tepung talek 

dapat menutupi pori–pori kulit (Depdikbud, 1981:93). 

2.1.9 Sikap Olahragawan Waktu Dimassage 

(1) Olahragawan yang akan dimassage disarankan dalam sikap yang santai, 

duduk ataupun membujur. 
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(2) Bagian tubuh yang akan dimassage tidak boleh tegang, untuk itu perlu 

dibantu atau ditahan. 

(3) Keadaan psikis olahragawan tidak boleh tegang. 

(4) Masseur harus dengan mudah dapat mencapai bagian tubuh yang akan 

dimassage, sehingga dapat bekerja lebih leluasa (Depdikbud, 1981:41) 

2.1.10 Pelaksanaan Sport Massage 

 Sebagai dasar untuk melaksanakan massage seluruh tubuh, berikut ini 

disampaikan urutan jenis manipulasi sesuai kelompok otot. Semula setelah pasien 

siap untuk dipijat, dipersilahkan untuk berbaring di atas tempat yang telah 

disediakan, mengambil sikap: 

(1) Telungkup (posisi badan dan kepala diatur sedemikian rupa sehingga pasien 

merasa rileks/santai): 

 (1) Paha bagian belakang : efflurage-petrisage-shaking-efflurage. 

 (2) Betis    : efflurage-petrisage-shaking-efflurage. 

 (3) Tumit    : efflurage-petrisage-shaking-efflurage.  

(4) Pantat    :efflurage-friction-tapotemen-walken-   

      efflurage. 

 (5) Pinggang-punggung  : efflurage-friction-tapotemen-walken-skin 

  roling-efflurage-tack of. 

 (6) Tengkuk-bahu  : efflurage-petrisage-shaking-efflurage. 

 
(2) Telentang: 

 (1) Paha bagian depan   :efflurage-petrisage-shaking- 

        efflurage. 

 (2) Tungkai bawah bagian depan :efflurage-petrisage-shaking- 

        efflurage. 
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 (3) Punggung kaki/tapak kaki  :efflurage-petrisage-shaking- 

        efflurage. 

 (4) Lengan    :efflurage-petrisage-shaking- 

        efflurage. 

 (5) Punggung tangan/tapak tangan :efflurage-petrisage-shaking- 

        efflurage. 

(6) Dada/perut :efflurage-walking-vibration- 

  efflurage-garukan. 

(7) Dahi : efflurage  (Sahri, 2005:11). 

 

Dasar pelaksanaan di atas, merupakan acuan dan sifatnya tidak mengikat, 

artinya: apabila setelah melakukan manipulasi tersebut belum tercapai tujuannya, 

maka tidaklah salah jika ditambah manipulasi lain atau mengulang lagi manipulasi 

yang telah diberikan. Yang perlu diingat adalah mempergunakan manipulasi yang 

sesuai dengan kebutuhan. 

Untuk urutan di atas juga tidak bersifat mutlak, artinya jika terjadi 

kekeliruan (tidak sesuai dengan urutan di atas baik kelompok otot ataupun jenis 

manipulasinya) tidaklah akan mengakibatkan hal yang negatif. Tetapi perlu 

diperhatikan bahwa manipulasi yang berkenaan dengan pembuluh darah balik, 

harus memperhatikan letak kelompok otot obyek terhadap jantung, sehingga 

manipulasi dilakukan terhadap kelompok otot yang dekat dengan jantung, 

didahulukan. Hal penting yang perlu diingat adalah pelaksanaan dari setiap 

manipulasi harus sesempurna mungkin (Sahri, 2005:11). 

Untuk memenuhi kebutuhan dan dapat mencapai hasil yang baik pada 

pelaksanaan massage ini, beberapa buku dan atau pengalaman memberikan acuan 
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bahwa sebaiknya massage/pijat secara keseluruhan ini dikerjakan dalam waktu 

lebih kurang: satu (1) jam lamanya, dengan pembagian waktu sebagai berikut: 

(1) Daerah pinggang dan punggung  : 10 menit 

(2) Daerah dada dan perut   : 10 menit  

(3) Daerah tangan dan lengan   : 15 menit 

(4) Daerah tungkai atas    : 10 menit 

(5) Daerah tungkai bawah dan kaki  : 10 menit 

(6)  Daerah tengkuk, bahu dan dahi  : 5 menit 

Repetisi untuk masing-masing manipulasi minimal 5 kali, dengan memperhatikan 

kontinuitasnya (Sahri, 2005:12). 

 
2.2 Sepak Bola 

2.2.1 Lingkup Sepak Bola 

Sepak bola dimainkan pada lapangan yang lebih besar dari olahraga 

lainnya. Peraturan permainan biasanya mencakup periode waktu dua kali 45 

menit, tanpa time out dan hanya sedikit pergantian pemain. (Joseph A. Luxbacher, 

2004:2) 

Pertandingan sepak bola dimainkan oleh dua tim yang setiap tim 

beranggotakan 11orang. Setiap tim mempertahakan sebuah gawang dan mencoba 

menjebolkan sebuah gawang lawan. Setiap tim mempunyai penjaga gawang yang 

mempunyai tugas untuk menjaga gawang. Penjaga gawang diperbolehkan untuk 

mengontrol  bola dengan tangannya di daerah penalti yaitu daerah yang berukuran 

lebar 44 yard dan 18 yard pada garis akhir (Joseph A. Luxbacher, 2004:2).  

Pemain lainnya tidak diperbolehkan menggunakan tangan atau lengan mereka 
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untuk mengontrol bola, tetapi mereka dapat menggunakan kaki, tungkai, atau 

kepala. Gol diciptakan menendang atau menanduk bola ke dalam gawang lawan. 

Setiap gol dihitung dengan skor satu , dan tim yang paling banyak menciptakan 

gol memenangkan permainan (Joseph A. Luxbacher, 2004:2) 

Hal yang berhubungan dengan permainan sepak bola adalah: 

(1) Sebuah bola besar yang disebut bola sepak 

(2) Sebuah tim dikatakan mencetak gol atau poin, yaitu dengan memasukan 

bola kegawang lawan. 

(3) Gol dipertahankan dan diperebutkan oleh ke dua tim. 

(4) Para pemain diharuskan memasukan bola dengan menendang, atau 

menanduk. 

(5) Gol ataupun poin dihasilkan dari para pemain dengan memasukan bola 

ke dalam gawang (wikipedia, 2007). 

2.2.2 Pemanfaatan Sport Massage sebelum Bertanding  

Sport massage sebelum bertanding adalah massage yang diberikan kepada 

olahragawan sebelum melakukan pertandingan, berguna untuk memperlancar 

peredaran darah yang lebih baik, oleh karenanya kondisi dapat diperbaiki, dan 

kemungkinan cedera dapat diperkecil (Depdikbud,  1981:38)  

Atlet yang akan bertanding disarankan memiliki kondisi fisik yang bagus 

oleh karena itu maka perlu adanya cara untuk dapat menciptakannya. Salah 

satunya adalah dengan cara sport massage. Dengan melakukan sport massage 

memberikan pengaruh positif terhadap sirkulasi peredaran darah dan syaraf tubuh 

(luckysport.blogsport, 2008). 
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Massage persiapan berguna sekali dilakukan sebelum melakukan 

pertandingan, yang pada hakekatnya memerlukan kekuatan maksimal dari 

permulaan pelaksanaan pertandingan itu dijalankan (Bambang Trisno, 2006:17). 

Keadaan khusus lain yang terdapat pada beberapa orang olahragawan sebelum 

pertandingan dilakukan disebut kondisi start, yang predominan (merajai). Dalam 

kondisi ini predominan (menonjol) ketidak seimbangan jiwa dan otot, ketidak 

tenangan dan perasaan takut akan start, sensasi agak menguntungkan 

perkembangan optimal daya kerja. Keadaan ini bergantung banyak pada faktor 

intern dan ekstern, pada keadaan jiwa (temperamen dan tipe activity nervous 

superior), pada keadaan fungsi organ dan banyak hal lainnya yang individual, 

begitu juga pada keadaan lapangan beserta alat-alatnya, pada keadaan udara, 

jumlah, dan mutu lawan (Bambang Trisno, 2006:17).  

Massage dalam suasana demikian bertujuan merangsang atau 

menenangkan khususnya sirkulasi darah, otot, dan saraf (Bambang Trisno, 

2006:18). Dengan massage atau auto massage kita ikut mengaktifkan debit 

sirkulator dan menambah lianas periferis tubuh dengan mengangkut lebih aktif 

lagi darah dan dengan mempercepat pergantian di jaringan periferis. Pengaruhnya 

terhadap otot dan saraf harus merupakan suatu perangsang bagi olahragawan yang 

tidak cukup melakukan pemanasan atau terdapat dalam keadaan asal saja. 

Pengaruh ini harus sebagai relaksator dan penenang untuk olahragawan yang 

sangat tegang dan sangat kaku, emosional atau gelisah sebelum pertandingan 

dimulai (Bambang Trisno, 2006:18). Efek yang paling penting yang dihasilkan 

oleh massage atau auto massage adalah kerjasama antara fungsi faal dengan jiwa, 
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yang membantu organisme menyesuaikan diri kepada usaha kerja fisik dengan 

bagaimanapun beratnya (Bambang Trisno, 2006:18). 

Massage penenang dilakukan pelan-pelan dalam waktu lama pada 

permukaan yang lebih luas dan pada jaringan perifer tubuh (Bambang Trisno, 

2006:19). Massage persiapan selalu dianggap penting, manipulasi ini dilakukan 

beberapa saat sebelum bertanding, di lapangan atau di ruang tempat berolahraga, 

dalam ruang senam, dekat kolam renang atau di mana saja tempat pertandingan 

olahraga diadakan (Bambang Trisno, 2006:19). Massage ini diberikan baik sekali 

pada bagian tubuh yang banyak melakukan dan memerlukannya dalam persiapan 

sebelum pertandingan dimulai (Bambang Trisno, 2006:19). Olahragawan akan 

memulai aktivitas pertandingan setelah beristirahat sejenak  atau segera setelah 

selesai massage persiapan sebelum bertanding, karena efek suatu massage akan 

menurun dengan cukup cepat pada menit berikutnya (Bambang Trisno, 2006:19). 

Fungsi utama dari massage sebelum bertanding adalah untuk 

menyegarkan, bukannya merilekskan. Otot perlu dilemaskan dan dihangatkan dan 

disiapkan untuk bekerja sebelum bertanding. Ini akan meningkatkan penampilan, 

stamina, ketangkasan dan meminimalkan kemungkinan terjadinya ketegangan 

otot selama pertandingan. Dalam sport massage sebelum pertandingan, gerakan 

manipulasi dilakukan bersifat merangsang (Jordy Becker, 2007:154).  

 
2.3 Persepsi 

2.3.1 Pengertian Persepsi 

 Menurut Jalaluddin Rakhmat, (2001:51) persepsi adalah pengalaman 

tentang obyek, peristiwa, atau hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan 
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informasi dan menafsirkan pesan. Persepsi ialah memberikan makna pada 

rangsangan inderawi (sensory rangsangan).Sensasi adalah bagian dari persepsi. 

Walaupun begitu menafsirkan makna informasi inderawi tidak hanya melibatkan 

sensasi, tetapi juga atensi, aspektasi, motivasi, dan memori. Persepsi ditentukan 

oleh 2 faktor, yaitu faktor fungsional berasal dari kebutuhan, pengalaman masa 

lalu dan hal lain yang termasuk apa apa yang kita sebut sebagai faktor personal. 

Yang menentukan persepsi bukan jenis atau bentuk rangsangan, tetapi orang yang 

memberikan respon pada rangsangan itu. Dan faktor struktural yang berasal dari 

sifat rangsangan fisik dan efek syaraf yang ditimbulkan pada sistem syaraf 

individu. 

 Proses penginderaan akan berlangsung setiap saat, pada waktu individu 

menerima rangsangan melalui alat indera, yaitu melalui mata sebagai alat 

penglihatan, telinga sebagai alat pendengar, hidung sebagai alat pembau, lidah 

sebagai alat pengecap, kulit sebagai alat pengecap, kulit sebagai alat peraba, yang 

kesemuanya merupakan alat indera yang digunakan untuk menerima rangsangan 

dari luar individu. Alat indera tersebut merupakan alat penghubung antara 

individu dengan dunia luarnya. Rangsangan yang diindera itu kemudian oleh 

individu diorganisasikan dan diinterpretasikan, sehingga individu menyadari, 

mengerti yang diindera itu, dan proses ini disebut persepsi. 

 Menurut Bimo Walgito (2002:69) persepsi merupakan suatu proses yang 

didahului oleh proses pengideraan yaitu merupakan proses diterimanya 

rangsangan oleh individu melaui alat indera. Namun proses itu tidak berhenti 

begitu saja, melainkan rangsangan tersebut diteruskan dan proses selanjutnya 
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merupakan proses persepsi. Karena itu proses penginderaan tidak dapat lepas dari 

proses persepsi, dan proses penginderaan merupakan proses mendahului dari 

proses persepsi. Proses penginderaan akan berlangsung setiap saat, pada waktu 

individu menerima rangsangan melalui alat indera yaitu melalui mata sebagai alat 

penglihatan, telinga sebagai alat pendengar, hidung sebagai alat pembauan, lidah 

sebagai alat pengecapan, kulit pada telapak tangan sebagai alat perabaan, yang 

kesemuanya merupakan alat indera yang digunakan sebagai alat indera yang 

digunakan untuk menerima rangsangan dari luar individu. Rangsangan yang 

diindera itu kemudian oleh individu diorganisasikan dan diinterprestasikan, 

sehingga individu menyadari, mengerti, tentang apa yang diindera itu dan proses 

ini disebut persepsi. 

 Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa rangsangan diterima oleh alat 

indera, yaitu yang dimaksud alat penginderaan, dan melalui proses penginderaan 

tersebut rangsangan tersebut menjadi sesuatu yang berarti setelah diorganisasikan 

dan diinterprestasikan. Davidoff dalam Bimo Walgito (2002:70) mengutarakan 

bahwa persepsi merupakan proses yang integrated dalam diri individu terhadap 

rangsangan yang diterimanya (Moskowitz dan Orgel dalam Bimo Walgito, 

2002:70). Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa persepsi itu merupakan 

pengorganisasian, penginterprestasian, trhadap rangsangan yang diindera sehingga 

merupakan sesuatu yang berarti, dan merupakan tanggapan yang menyatu dalam 

diri individu. Karena itu dalam penginderaan orang akan mengaitkan dengan 

obyek. Dengan persepsi individu akan menyadari tentang keadaan disekitarnya 

dan keadaan diri sendiri. 
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Dalam persepsi rangsangan dapat datang dari luar, tetapi juga dapat datang 

dari dalam diri individu sendiri. Namun demikian sebagian terbesar rangsangan 

datang dari luar individu yang bersangkutan. Sekalipun persepsi dapat memulai 

macam alat indera yang ada dalam diri individu, tetapi sebagian besar persepsi 

melalui alat indera penglihatan. Karena itulah banyak penelitian mengenai 

persepsi adalah persepsi yang berkaitan dengan alat penglihatan. 

 Karena persepsi merupakan aktivitas yang integrated dalam diri individu, 

maka apa yang ada dalam diri individu akan ikut aktif dalam persepsi. 

Berdasarkan hal tersebut, maka dalam persepsi dapat dikemukakan karena 

perasaan, kemampuan berfikir, pengalaman individu tidak sama, maka dalam 

mempersepsikan sesuatu rangsangan, hasil persepsi mungkin akan berbeda antara 

individu yang satu dengan individu yang lain. Persepsi itu bersifat individual 

(Bimo Walgito 2002:70). Dengan persepsi individu akan menyadari tentang 

keadaan disekitarnya dan juga keadaan diri sendiri (Bimo Walgito 2002:70). 

 Menurut Rita., L. Atkinson.; dkk (1997) persepsi adalah penelitian 

bagaimana kita mengintegrasikan sensasi ke dalam percepts obyek, dan 

bagaimana kita menggunakan percepts itu untuk mengenali dunia ( percepts 

adalah hasil dari proses perseptual). Sebagian karena mendapat inspirasi dari 

penelitian dari David Marr (1982) dalam Rita., L. Atkinson.; dkk (1997), para 

peneliti semakin mendekati penelitian persepsi dengan memecahkan sistem 

perseptual yakni sistem perseptual harus menentukan obyek apa yang ada di sana, 

dan dimana obyek itu berada. 
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 Dalam penglihatan, menentukan obyek apa dinamakan sebagai proses 

pengenalan pola, atau disingkat pengenalan (recognition). Hal ini penting bagi 

kelangsungan hidup karena sering kali kita harus mengetahui apa suatu obyek itu 

sebelum kita mengetahui beberapa sifat pentingnya. Menentukan dimana obyek 

fisual berada dikenal sebagai lokalisasi spesial, atau lokalisasi.  

 Berbagai batasan persepsi yang dikemukakan oleh para ahli tersebut dapat 

ditarik pengertian bahwa persepsi merupakan proses aktivitas kejiwaan seseorang 

dalam upaya mengenali dan memahami suatu obyek tertentu berdasarkan 

rangsangan yang ditangkap panca inderanya, seseorang turut menentukan bentuk , 

sifat, dan intensitas peranannya dalam kehidupan sehari–hari, sehingga ada 

kecenderungan perilaku yang ditujukan oleh seseorang dalam menanggapi 

rangsangan banyak diwarnai oleh persepsinya oleh rangsangan tersebut. 

 
2.4 Faktor yang Berperan dalam Persepsi   

 Menurut Jalaluddin Rakhmat (2001:52) faktor yang berpengaruh dalam 

persepsi antara lain: 

2.4.1 Perhatian 

 Perhatian adalah proses mental ketika rangsangan atau rangkaian 

rangsangan menjadi menonjol dalam kesadaran pada rangsangan lainnya 

melemah. Perhatian terjadi bila konsentrasi diri pada salah satu alat indera dan 

mengesampingkan masukan melalui alat indera yang lain. 

2.4.1.1 Faktor Eksternal Penarikan Perhatian 

2.4.1.1.1 Gerakan 

 Manusia secara visual tertarik pada obyek yang bergerak. 
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2.4.1.1.2 Intensitas Rangsangan 

 Manusia akan memperhatikan rangsangan yang lebih menonjol dari 

rangsangan yang lain. 

2.4.1.1.3 Kebaruan  

 Hal yang baru, yang luar biasa, yang berbeda akan menarik perhatian. 

2.4.1.1.4 Pengulangan 

Hal yang disajikan beberapa kali, bila disertai dengan sedikit variasi akan menarik 

perhatian. 

(1) Faktor internal penaruh perhatian 

(2) Faktor biologis. 

(3) Faktor sosiopsikologis. 

(4) Motif sosiogenesis, sikap, kebiasaan, dan kemauan mempengaruhi apa 

yang diperhatikan. 

2.4.2 Faktor Fungsional yang Menentukan Persepsi 

 Faktor fungsional berasal dari kebutuhan, pengalaman masa lalu dan hal 

lain yang termasuk apa yang disebut faktor personal. Yang menentukan persepsi 

bukan jenis atau bentuk stimul, tetapi karakteristik orang yang memberikan 

respons pad rangsangan itu. 

2.4.3 Faktor Struktural yang menentukan Persepsi 

 Faktor struktural berasal semata–mata dari sifat rangsangan fisik dan efek 

saraf yang ditimbulkannya pada sistem saraf individu.   
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Berbobot tidaknya suatu penelitian adalah tergantung pada suatu 

pertanggung jawaban metodologi penelitiannya. Penggunaan metode dalam 

penelitian harus tepat dan mengarah pada tujuan penelitian serta dapat 

dipertanggung jawabkan secara ilmiah sesuai aturan yang berlaku, agar dalam 

penelitian tersebut dapat diperoleh hasil sesuai dengan yang diharapkan. Seperti 

yang dikemukakan Sutrisno Hadi (2004:40) bahwa metodologi penelitian 

sebagaimana yang kita kenal sekarang memberikan garis-garis yang cermat dan 

mengajukan syarat-syarat yang benar, artinya adalah untuk menjaga agar 

pengetahuan yang dicapai dari suatu penelitian dapat memenuhi karya ilmiah 

yang setinggi-tingginya, metodologi penelitian bersifat kualitatif. Dalam bab ini 

akan diuraikan beberapa hal penting pertanggung jawaban metodologi penelitian 

sebagai berikut: 

 
3.1 Metode Penentuan Subyek Penelitian 

Dalam metode penentuan subyek penelitian ada beberapa hal yang 

dibahas : populasi, sampel, variabel, dan instrumen penelitian. Metode penelitian 

adalah cara yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya. 

3.1.1 Populasi 

Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian (Suharsimi Arikunto, 

2002 : 108). Dari pengertian tersebut terkandung arti bahwa populasi yang 
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digunakan sebagai subyek penelitian adalah atlet sepak bola PSIS Semarang tahun 

2009 yang berjumlah 25 orang. 

3.1.2 Sampel 

Sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang diteliti (Suharsimi 

Arikunto, 2002:109). Menurut Masri dan Sofian (1995 : 150-152) ada empat 

faktor yang harus dipertimbangkan dalam menentukan besarnya sampel dalam 

suatu penelitian. 

(1) Derajad keseragaman (Degree of homogenety) dari populasi 

Makin seragam populasi itu, makin kecil sampel yang dapat diambil. 

Apabila populasi itu seragam (Completely Homogeneous), maka satu satuan 

elementer saja dari seluruh populasi itu sudah cukup representativ untuk diteliti. 

Sebaiknya apabila populasi itu secara sempurna tidak seragam (Completely 

Homogeneous), maka hanya pencacahan lengkaplah yang dapat memberikan 

gambaran yang representatif. 

(2) Presisi yang dikehendaki dari penelitian 

Presisi adalah tingkat ketepatan yang ditentukan oleh perbedaan hasil 

yang diperoleh dari sampel yang dibandingkan hasil yang diperoleh dari catatan 

lengkap, dengan syarat bahwa keadaan dimana kedua metode dilakukan, seperi 

data pertanyaan, teknik wawancara kualitas pencacahan dan sebagainya. Makin 

tinggi tingkat presisi yang dikehendaki, makin besar jumlah sampel yang harus 

diambil. Jadi sampel yang besar cenderung memberikan penduga yang lebih 

mendekati nilai sesungguhnya (True Value). 
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(3) Rencana analisis 

Adakalanya besarnya sampel sudah mencukupi sesuai dengan presisi 

yang dikehendaki, tetapi kalau dikaitkan dengan kebutuhan analisa, maka jumlah 

sampel tersebut kurang mencukupi. 

(4) Tenaga, biaya dan waktu 

Kalau menginginkan presisi yang tinggi maka jumlah sampel harus 

besar. Tetapi apabila dana, tenaga dan waktu terbatas, maka tidaklah mungkin 

untuk mengambil sampel yang besar dan ini berarti presisinya akan menurun. 

Teknik pengambilan sampel yaitu menggunakan teknik purposive total 

sampling. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah atlet sepak bola 

PSIS Semarang tahun 2009 dan diambil sebanyak > 50% dari 25 atlet. 

Sampel penelitian ini adalah para atlet sepak bola PSIS Semarang tahun 

2009 yang gemar melakukan atau memanfaatkan sport massage sebelum 

bertanding. Sampel diambil sebanyak 13 orang dari seluruh jumlah populasi 25 

orang dengan pengecualian pemain sepak bola dari luar negeri (luar Indonesia). 

Keseluruhan sampel diambil dari pemain lokal (dalam Indonesia). Hal ini 

dilakukan karena hambatan pemahaman bahasa. 

 

3.2 Variabel Penelitian 

Variabel adalah penelitian, atau apa yang menjadi titik perhatian suatu 

penelitian (Suharsimi Arikunto, 2002:96). Dalam penelitian ini variabel penelitian 

adalah presepsi atlet sepak bola PSIS Semarang terhadap pemanfaatan sport 

massage sebelum bertanding tahun 2009. 
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3.3 Instrumen Penelitian 

Menurut Suharsimi Arikunto (2002:126), instrumen adalah alat pada 

waktu penelitian menggunakan sesuatu metode. Instrumen yang digunakan 

penulis dalam penelitian ini adalah angket. Angket atau kuesioner adalah 

sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari 

responden dalam arti laporan tentang pribadinya atau hal-hal yang ia ketahui 

(Suharsimi Arikunto, 2002 : 128). Menurut M. Singarimbun (1995:175) tujuan 

pokok dalam pembuatan kuesioner adalah : 

(1) Untuk memeperoleh informasi yang relevan dengan tujuan survei 

(2) Memperoleh informasi dengan realibilitas dan validitas setinggi 

mungkin. 

Angket dipilih sebagai alat pengumpulan data karena peneliti 

berpedoman bahwa subyek penelitian adalah orang yang paling tahu tentang diri 

pribadi, sehingga apa yang dinyatakan sebagai penyidik benar dan dapat 

dipercaya. 

Untuk angket yang dinyatakan dalam penelitian ini adalah angket yang 

bersifat tertutup. Bersifat tertutup artinya angket ini disusun dengan pertanyaan 

terbatas, tegas, kongkrit dan lengkap, sehingga sampel hanya diminta memilh 

jawaban ya atau tidak. 

Prosedur penyusunan angket adalah sampel diminta untuk memberikan 

satu jawaban dari pertanyaan tercantum dalam angket tersebut yang menurut 

subyek berdasarkan pengalaman dan pelayanan yang didapat selama menjadi 

atlet. Tidak ada pertanyaan yang dianggap benar atau salah, yang penting sesuai 

dengan pengalaman dan pelayanan yang didapat selama menjadi atlet PSIS 

periode tahun 2009. 
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3.4 Persiapan Penelitian 

Persiapan penelitian ini diawali dengan mengurus surat perizinan 

penelitian, pembuatan angket, uji coba angket, uji validitas dan reabilitas angket. 

3.4.1 Perizinan Penelitian 

Penelitian ini diawali dengan mengurus perizinan dari instansi, dalam hal 

ini diperlukan surat izin dari Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri 

Semarang, sebagai pengantar untuk ditujukan kepada menejemen klub sepak bola 

PSIS Semarang tahun 2009 sebagai tempat penelitian. 

3.4.2 Persiapan Angket Penelitian 

Angket persepsi atlet sepak bola PSIS Semarang terhadap pemanfaatan 

sport masage sebelum bertanding tahun 2009 yang dipergunakan dalam penelitian 

ini adalah angket yang diadaptasi dan dimodifikasi melalui konsultasi dan 

bimbingan dengan dosen pembimbing. 

3.4.3 Uji Coba Angket 

Angket yang merupakan alat ukur sebelum dipergunakan untuk 

penelitian yang sesungguhnya terlebih dahulu diuji cobakan sebagai persyaratan 

supaya diperoleh alat ukur yang validitas dan realibilitasnya tinggi, sehingga hasil 

pengukuran dengan menggunakan alat ukur tersebut dapat dipercaya. Uji coba 

angket ini dapat dilakukan selama satu hari ditempat latihan dan mess. 

3.4.4 Uji Validitas dan Reliabilitas 

(1) Validitas alat ukur 

Masri Singarimbun dan Sofian Efendi (1995 : 122). Validitas menunjukkan 

sejauh mana suatu alat ukur itu mengukur apa yang seharusnya diukur. Sebuah 

instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang seharusnya diukur. 
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Untuk mengukur validitas angket digunakan rumus product moment dengan 

rumus: 

 

 
Keterangan: 
rXy : koefisien korelasi tiap item 
N : jumlah subyek uji coba 
X : skor dari tiap butir 
Y : skor total 
(Suharsimi Arikunto, 2002:146) 

 
Dari hasil korelasi tersebut selanjutnya mengkonsultasikannya dengan 

koefisien korelasi pada tabel taraf kesalahan 5%. Setelah konsulttasi inilah dapat 

diketahui valid atau tidaknya instrumen. Apabila hasil perhitungan lebih bedar 

dari pada nilai tabel, berarti butir soal dikatakan valid dan dapat digunakan 

sebagai alat pengumpal data. Pada penelitian ini angket diuji cobakan pada 10 

sampel pemain lokal diperoleh r tabel 0,632 sehingga dapat disimpulkan bahwa 

instrumen atau soal dikatakan valid apabila r hitung lebih besar 0,631. 

(2) Reliabilitas 

Rumus yang digunakan untuk mengetahui reliabilitas penelitian ini 

adalah rumus alpha: 

 

 

Keterangan 
r11  : reliabilitas instrumen yang dicari 
K : banyaknya butir soal 
∑ : jumlah farian skor tiap item/jumlah varian butir 
α : Varians total 
(Suharsimi Arikunto, 2002:171). 

Dalam menentukan reliabel atau tidaknya instrumen dilakukan dengan 

cara mengkonsultasikan harga r11 dengan r tabel product momen pada taraf 

signifikan 5% apabila r11  lebih besar dari rtabel maka instrumen tersebut dapat 

dikatakan reliabel dan dapat digunakan untuk mengambil data. Berdasarkan hasil 
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analisis reliabilitas diperoleh rhitung sebesar 0,982 > rtabel 0,631, maka 

instrumen dikatakan reliabel. 

3.4.5 Penyekoran Data 

Penyekoran data itu dimaksudkan untuk pemberian nilai pada setiap 

lembar jawaban sampel berdasarkan nilainnya yaitu jawaban ya diberi skor 

1(satu) dan jawaban tidak diberi skor 0 (nol). 

3.4.6 Metode Analisis Data 

 Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah statistik 

deskriptif persentase. Hal ini digunakan untuk mengetahui gambaran persentase 

jawaban pada butir-butir soal yang diberikan, begitu juga dengan alasannya. 

Persentase dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut ; 

N
n

=% x 100 % 

Keterangan : 

% : Persentase jawaban 

n : Skor yang diperoleh 

N : Skor ideal atau skor maksimal (Mohammad Ali, 1992:186). 

 

Analisis data penelitian disesuaikan dengan tujuan penelitian, sehingga 

digunakan analisis persentase. Hasil analisis dipersentasikan dengan tabel kriteria 

deskriptif persentase. Kemudian ditafsirkan dengan kalimat yang bersifat 

kuantitatif. 

Langkah-langkah perhitungan : 

(1) Persentase Maksimal = (Skor maksimal : Skor maksimal) x 100% 

= (1: 1) x 100% 

= 100% 
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(2) Persentase Minimal = (Skor minimal : Skor maksimal)  x 100% 

        = (0 : 1 x 100%) 

    = 0% 

(3) Rentang   = Persentase maksimal – Persentase Minimal 

    = 100% - 0% 

    = 100% 

(4) Banyak Kelas Interval = 4 

(5) Panjang Kelas Interval = Rentang : Kelas interval 

    = 100% : 4 

    = 25% 

(6) Membuat Kategori Interval  

Sangat manfaat  = 76% - 100% 

Manfaat   = 51% - 75% 

Kurang manfaat  = 26% - 50% 

Tidak manfaat  = 0% - 25% 

 

7. Hasil penentuan kriteria 

Tabel 3.1 Kriteria Deskriptif Persentase Persepsi Atlet Sepak bola PSIS Semarang 

Terhadap Pemanfaatan Sport Massage  Sebelum Bertanding Tahun 2009 

 
No Kelas Interval Persentase Kriteria 

1 76% - 100% Sangat Manfaat 

2 51% - 75% Manfaat 

3 26% - 50% Kurang Manfaat 

4 0% - 25% Tidak Manfaaat 

 
Sumber : Hasil Analisis Data 2009 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 

4.1 Hasil Penelitian  

 Hasil penelitian yang akan dibahas ada dua yaitu analisis hasil penelitian 

per item angket dan analisis hasil penelitian secara keseluruhan. 

4.1.1 Analisis Hasil Penelitian Per Item Angket 

Analisis hasil penelitian per item angket persepsi atlet sepak bola PSIS 

Semarang terhadap pemanfaatan sport massage sebelum bertanding tahun 2009 

adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.1. Hasil Penelitian Per Item Angket Persepsi Atlet Sepak Bola PSIS 
Semarang Terhadap Pemanfaatan Sport Massage Sebelum Bertanding Tahun 

2009 
 
No Keterangan Ya (%) Tidak (%) 
1 Mengenal sport massage 100% - 
2 Pernah mencoba sport massage 100% - 
3 Melakukan sport massage di rumah 23,1% 76,9% 
4 Melakukan sport massage di massase senter 15,4% 84,6% 
5 Melakukan sport massage di mess 100% - 
6 Melakukan sport massage di tempat lain selain di 

mess, rumah, dan massage senter 
38,5% 61,5% 

7 Karena faktor kenyamanan memanfaatkan sport 
massage 

100% - 

8 Karena faktor kebiasaan memanfaatkan sport 
massage 

100% - 

9 Karena faktor kebiasaan memanfaatkan sport 
massage  

100% - 

10 Karena faktor ikut-ikutan memanfaatkan sport 
massage 

- 100% 

11 Sport massage dapat memperlancar peredaran darah 100% - 
12 Sport massage dapat mengurangi ketegangan otot 100% - 
13 Sport massage dapat membantu mengatasi rasa 

capek atau kelelahan 
100% - 

14 Setelah melakukan perjalanan jauh gemar 15,4% 84,6% 
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memanfaatkan sport massage 
15 Gemar memanfaatkan sport massage sebelum 

berlatih 
100% - 

16 Gemar memanfaatkan sport massage setelah berlatih 79,9% 23,1% 
17 Gemar memanfaatkan sport massage sebelum 

bertanding 
100% - 

18 Gemar memanfaatkan sport massage setelah 
bertanding 

92,3% 7,7% 

19 Sebelum bertanding dibutuhkan sport massage 100% - 
20 Sport massage efektif dimanfaatkan sebelum 

bertanding 
100% - 

21 Alternatif lain yang lebih efektif dari pemanfaatan 
sport massage sebelum bertanding 

92,3% 7,7% 

22 Semua atlet sepak bola harus memanfaatkan sport 
massage sebelum bertanding 

76,9% 23,1% 

23 Semua atlet cabang olahraga harus memanfaatkan 
sport massage sebelum bertanding 

100% - 

24 Pemanfaatan sport massage sebelum bertanding 
dapat membantu memberikan ketenangan  

92,3% 7,7% 

25 Pemanfaatan sport massage sebelum bertanding 
dapat membantu mengurangi ketegangan mental 
sebelum melakukan pertandingan 

92,3% 7,7% 

26 Pemanfaatan sport massage sebelum bertanding 
dapat memberikan sumbangan mental bertanding 

69,2% 30,2% 

27 Selain latihan fisik dan tehnik pemanfaatan sport 
massage sebelum bertanding dapat memberikan 
sumbangan terhadap penampilan di lapangan 

69,2% 30,8% 

28 Pemanfaatan sport massage sebelum bertanding 
dapat memberikan sumbangan terhadap pencapaian 
prestasi 

100% - 

29 Sport massage sebelum bertanding sangat 
dibutuhkan 

100% - 

30 Begitu berarti pemanfaatan sport massage sebelum 
bertanding terhadap penampilan di lapangan 

100% - 

 

4.1.2 Analisis Hasil Penelitian Secara Keseluruhan 

 Hasil penelitian angket secara keseluruhan, dianalisis menggunakan 

deskriptif persentase sebagai berikut: 
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Tabel 4.2. Analisis Deskriptif Persentase Persepsi Atlet Sepak Bola PSIS 
Semarang Terhadap Pemanfaatan Sport Massage Sebelum Bertanding Tahun 

2009 
 

 
No 

 
Kriteria 

Frekuensi 
F % 

1 Sangat manfaat 11 84.62% 
2 Manfaat 2 15.38% 
3 Kurang manfaat 0 0 
4 Tidak manfaat 0 0 
 Jumlah 13 100% 

 

4.2 Pembahasan 

4.2.1 Pembahasan Hasil Penelitian Per Item Angket 

 Pembahasan hasil penelitian per item angket persepsi atlet sepak bola PSIS 

Semarang terhadap pemanfaatan sport massage sebelum bertanding tahun 2009 

adalah sebagai berikut: 

4.2.1.1 Mengenal Tentang Sport Massage  

 100 % responden menjawab ya, bahwa responden mengenal sport 

massage. Karena keseluruhan responden merupakan atlet atau pemain sepak bola 

yang gemar melakukan sport massage. Jadi secara tidak langsung keseluruhan 

responden mengenal sport massage. 

4.2.1.2 Pernah Mencoba Sport Massage 

 100% responden menjawab ya, bahwa responden pernah mencoba sport 

massage. Karena sport massage merupakan kegiatan rutin yang para responden 

lakukan disela waktu istirahat atau sebelum bertanding. Mencoba merasakan sport 

massage merupakan hal yang biasa responden lakukan. 
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4.2.1.3 Melakukan Sport Massage di Rumah 

 23.1% responden menjawab ya, bahwa responden melakukan sport 

massage di rumah. Karena ada faktor kenyamanan lain yang membuat responden 

melakukan sport massage di rumah. Faktor kenyamanan tersebut bisa dikarenakan 

ingin menikmati sport massage di rumah dengan ditemani keluarga atau orang 

terdekat. Sedangkan 76.9% menjawab tidak melakukan sport massage di rumah. 

Karena responden lebih sering dan kebanyakan melakukan sport massage di mess 

PSIS, sebab sudah tersedia masseur tim yang menangani pelayanan sport massage 

selama 24 jam yang siap dimanfaatkan kapan saja responden menginginkan. 

4.2.1.4 Melakukan Sport Massage di Massase Senter 

 15.4% responden menjawab ya, melakukan sport massage di massase 

senter. Karena responden ingin mencoba dan sesekali saja merasakan sport 

massage di massase senter, jadi hal ni tidak berlangsung secara keseringan. 

Sedangkan 84.6% menjawab tidak melakukan sport massage di massase senter. 

Karena lebih banyak melakukan sport massage di mess PSIS atau di rumah 

bersama keluarga, bahkan sama sekali tidak pernah mencoba melakukan sport 

massage di massase senter.  

4.2.1.5 Melakukan Sport Massage di Mess 

 100% responden menjawab ya, bahwa responden melakukan sport 

massage di mess PSIS. Karena mess PSIS merupakan tempat yang paling efektif 

dan efisien untuk melakukan sport massage, sebab disamping ada ahli sport 

massage (masseur) yang termasuk dalam official tim selalu stand by di mess PSIS 

selama 24 jam, kapanpun responden ingin memanfaatkan sport massage tinggal 
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datang ke mess PSIS dan menghubungi masseur yang sudah ada untuk melayani 

responden. Dengan adanya mess PSIS yang letaknya dekat dengan stadion tempat 

responden latihan dan bertanding, maka lebih mudah dan terjangkau untuk 

responden yang ingin memanfaatkan sport massage di mess PSIS. 

4.2.1.6 Melakukan Sport Massage di Tempat Lain (Selain di Mess, Rumah, Dan 

Massase Senter) 

 38.5% responden menjawab ya, bahwa responden melakukan sport 

massage di tempat lain (selain di mess PSIS, rumah dan massase senter.). Karena 

responden cenderung melakukannya di SPA atau di klinik yang terdapat praktek 

dan tersedia pelayanan sport massage. Hal semacam ini biasa responden lakukan 

ketika memiliki waktu libur bersama keluarga atau orang terdekat. Sedangkan 

61.5% responden menjawab tidak melakukan sport massage di tempat lain (selain 

di mess PSIS, rumah dan massase senter). Karena responden berkecenderungan 

melakukan sport massage di mess PSIS yang menurut mereka lebih efektif dan 

efisien, walaupun kadang sesekali melakukannya di rumah atau di massase senter. 

 
4.2.1.7 Karena Faktor Kenyamanan Memanfaatkan Sport Massage  

 100% responden menjawab ya, bahwa responden memanfaatkan sport 

massage karena faktor kenyamanan. Karena salah satu efek sport massase adalah 

dapat memberikan rasa nyaman. Bisa mengendorkan otot yang kaku akibat stress 

fisik dan psikis. 

4.2.1.8 Karena Faktor Ingin Relaksasi Setelah Beraktifitas di Lapangan 

Memanfaatkan Sport Massage 
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 100% responden menjawab ya, bahwa responden memanfaatkan sport 

massage karena faktor ingin relaksasi setelah beraktifitas di lapangan. Karena 

aktivitas di lapangan membuat responden kecapekan dan otot terasa tegang. 

Faktor relaksasi ini sangat penting untuk responden melakukan sport massage 

setelah beraktivitas di lapangan, karena untuk membantu mempercepat pemulihan 

stamina di saat istirahat. Jadi di saat tubuh akan di gunakan aktivitas dan berlatih 

lagi, rasa capek sudah mulai berkurang dan siap untuk digunakan kembali. 

4.2.1.9 Karena Faktor Kebiasaan Memanfaatkan Sport Massage 

 100% responden menjawab ya, bahwa responden memanfaatkan sport 

massage karena faktor kebiasaan. Karena sport massage merupakan kebiasaan 

responden sebagai aktivitas rutin yang dimanfaatkan setiap 1 minggu sekali atau 

kapanpun responden merasakan kondisi tubuh butuh treatmen sport massage, 

terutama saat tubuh mengalami kecapekan yang berlebih akibat latihan atau 

sebelum bertanding dan setelah pertandingan. 

4.2.1.10 Karena Faktor Ikut-Ikutan Memanfaatkan Sport Massage 

 100% responden menjawab tidak, bahwa responden memanfaatkan sport 

massage tidak karena faktor ikut-ikutan. Karena responden merupakan atlet yang 

benar-benar tahu akan kebutuhan tubuh untuk menjaga kondisi fisik melalui sport 

massage. Secara tidak langsung responden memandang sport massage adalah 

sebuah treatmen yang penting dan dibutuhkan oleh responden. 

4.2.1.11 Sport Massage Dapat Memperlancar Peredaran Darah 

 100% responden menjawab ya, bahwa sport massage dapat memperlancar 

peredaran darah. Karena secara mekanis, tehnik dalam sport massage memberi 
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tekanan secara bergantian dengan memberi istirahat akan membantu memberikan 

dorongan terhadap pengaliran darah dalam pembuluh balik menuju ke jantung. 

Secara tidak langsung juga membantu melancarkan pengaliran darah dalam 

pembuluh arteri atau kapiler. Sehinga mengurangi kemungkinan timbulnya 

masalah pada sirkulasi darah dan jantung. kebanyakan pengetahuan semacam ini 

berasal dari pengetahuan yang responden ketahui dari orang yang bersangkutan 

dan lebih memahami. Seperti, masseur, dokter tim, atau beberapa pihak medis 

yang pernah ditemui dan memberikan pengetahuan tentang manfaat sport 

massage. Secara fisik, orang awam seperti responden tidak bisa merasakan 

langsung rasanya peredaran darah bisa menjadi lancar karena dipengaruhi oleh 

treatmen sport massage. Kebanyakan yang responden tahu dan rasakan adalah 

setelah dikasih treatmen sport massage badan terasa nyaman, rileks, dan ringan. 

4.2.1.12 Sport Massage Dapat Mengurangi Ketegangan Otot  

 100% responden menjawab ya, bahwa sport massage dapat mengurangi 

keteganan otot. Karena sport massage dapat memperlancar proses penyerapan sisa 

pembakaran yang berada di otot yang dapat menimbulkan kelelahan. Pada otot 

yang mengalami cedera akan membantu menyebarkan traumatic, menambah 

darah (supply) ke bagian yang mengalami cedera sehingga mempercepat proses 

penyembuhan. Manfaat sport massage tersebut secara langsung responden 

rasakan setelah mendapatkan treatmen sport massage. Hal ini bisa dibuktikan 

ketika responden setelah mendapat treatmen sport massage selalu memberikan 

laporan kepada masseur tim bahwa sport massage yang telah dilakukan membuat 
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otot kendor, nyaman, ketegangan otot yang semula diderita dan dikeluhkan 

responden bisa berkurang. 

4.2.1.13 Sport Massage Dapat Membantu Mengatasi Rasa Capek Atau Kelelahan 

 100% responden menjawab ya, bahwa sport massage dapat membantu 

mengatasi rasa capek atau kelelahan. Karena sport massage berguna memulihkan 

kondisi tubuh yang lelah dengan mengembalikan secara cepat kekurangan energi 

yang digunakan dalam olahraga. Rasa capek atau kelelahan merupakan hal biasa 

yang sering dikeluhkan oleh para responden yang sekaligus sebagai atlet sepak 

bola. Oleh karena itu banyak para responden menggunakan sport massage sebagai 

alternatif untuk membantu mengatasi rasa capek atau kelelahan. Sering ada 

laporan responden kepada masseur tim bahwa setelah mendapatkan treatmen 

sport massage maka rasa capek atau kelelahan bisa berkurang. 

4.2.1.14 Setelah Melakukan Perjalanan Jauh Gemar Memanfaatkan Sport 

Massage 

 15.4% menawab ya, bahwa responden setelah melakukan perjalanan jauh 

gemar memanfaatkan sport massage. Karena biasanya setelah perjalanan jauh saat 

menempuh pertandingan a way ( tour ke kandang lawan ) membuat tubuh 

responden capek, yang berdampak terhadap menurunnya kondisi fisik. Sedangkan 

84.6% menjawab tidak, bahwa responden setelah melakukan perjalanan jauh tidak 

gemar memanfaatkan sport massage. Karena kebanyakan lebih gemar 

memanfaatkan sport massage sebelum bertanding mengingat manfaatnya yang 

lebih efektif terhadap performa saat berlaga dalam pertandingan di lapangan. 
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4.2.1.15 Gemar Memanfaatkan Sport Massage Sebelum Berlatih  

 100% responden menjawab ya, bahwa responden gemar memanfaatkan 

sport massage sebelum berlatih. Karena sudah merupakan kebiasaan responden 

untuk membantu otot dipersiapkan sebelum latihan dimulai, sehingga timbul 

sebuah sugesti dari responden kalau sebelum latihan dimulai harus melakukan 

sport massage terlebih dahulu. Terutama di daerah otot tungkai bawah dan atas, 

sebab otot tersebut merupakan otot yang dominan untuk bekerja keras saat latihan 

dimulai. 

4.2.1.16 Gemar Memanfaatkan Sport Massage Setelah Berlatih 

 76.9% responden menjawab ya, bahwa responden gemar memanfaatkan 

sport massage setelah berlatih. Karena setelah berlatih keras di lapangan 

menyababkan stress otot, banyaknya asam laktat yang menumpuk, dan 

menimbulkan kecapekan. Sedangkan responden merupakan atlet yang berdomisili 

di mess PSIS, jadi lebih mudah untuk menghendaki dan mendapatkan pelayanan 

sport massage. Biasanya sport massage dimanfaatkan setelah latihan pagi dan 

sore, sering juga di manfaatkan diantara waktu istirahat malam. 23.1% responden 

menjawab tidak gemar memanfaatkan sport massage setelah berlatih. Karena 

diantara responden merupakan atlet yang berdomisili di rumah masing–masing di 

daerah Semarang. Jadi kebanyakan responden berkecenderungan melakukan sport 

massage pada saat sebelum bertanding. Adapun ada kalanya melakukan sport 

massage setelah berlatih, ketika dirasakan tubuh responden dalam keadaan capek 

yang mengharuskan membutuhkan sport massage. 
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 4.2.1.17 Gemar Memanfaatkan Sport Massage Sebelum Bertanding  

100% responden mejawab ya, bahwa responden gemar memanfaatkan 

sport massage sebelum bertanding. Karena pemanfaatan sport massage sebelum 

bertanding disamping dapat membantu memperlancar peredaran darah yang lebih 

baik, oleh karenanya kondisi dapat diperbaiki, kemungkinan cedera dapat 

diperkecil, juga dapat memberikan rasa tenang dan nyaman sebelum melakukan 

pertandingan. Dengan ini responden dapat menilai bahwa sport massage 

merupakan kebutuhan sebelum melakukan pertandingan. Sehingga muncul sebuah 

keyakinan responden memanfaatkan sport massage untuk menambah percaya diri 

saat melakukan pertandingan.  

4.2.1.18 Gemar Memanfaatkan Sport Massage Setelah Bertanding 

 7.7% responden menjawab ya, bahwa responden gemar memanfaatkan 

sport massage setelah bertanding. Karena setelah bertanding kondisi tubuh 

mengalami kecapekan, yang diakibatkan oleh kerja keras saat bertanding. 

Pemanfaatan sport massage sebelum bertanding sering di manfaatkan oleh para 

responden yang tidak pulang ke rumah, karena jarak rumah dengan mess PSIS 

terlalu jauh atau jeda pertandingan relatif singkat yang tidak memungkkinkan 

responden pulang ke rumah. Untuk mengisi waktu liburan di mess PSIS, maka 

responden mengisi waktu luang dengan memanfatkan sport massage, dengan 

tujuan ingin mengendorkan otot dan merilekskan tubuh untuk mendapatkan 

kenyamanan. Sehingga kebugaran kondisi fisik tetap terjaga dengan baik. 

Sedangkan 92.3% memilih jawaban tidak, bahwa respoden tidak gemar 

memanfaatkan sport massage setelah bertanding. Karena kebiasaaan responden 
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setelah bertanding dimanfaatkan untuk pulang ke rumah. Karena biasanya jadwal 

latihan diliburkan 1 sampai 1.5 hari. Waktu libur latihan tersebut dimanfaatkan 

responden untuk berkumpul bersama keluarga. 

4.2.1.19 Sebelum Bertanding Dibutuhkan Sport Massage  

 100% responden menjawab ya, bahwa sebelum bertanding dibutuhkan 

sport massage. Keseluruhan responden menganggap dengan manfaat yang 

dirasakan setelah mendapatkan treatmen sport massage, menjadikan sport 

massage sebagai kebutuhan responden sebelum melakukan pertandingan. 

4.2.1.20 Sport Massage Efektif Dimanfaatkan Sebelum Bertanding 

 100% responden menjawab ya, bahwa sport massage efektif dimanfaatkan 

sebelum bertanding. Karena sport massage dapat memberikan rasa nyaman dan 

mengurangi ketegangan otot karena pengaruh tekanan psikis sebelum melakukan 

pertandingan. Disamping itu sport massage juga memberikan sumbangan rasa 

percaya diri responden sebelum memasuki lapangan dan saat bertanding. 1 hal 

lagi yang membuat alasan responden, bahwa sport massage efektif dimanfaatkan 

sebelum bertanding adalah sport massage dapat membantu mempersiapkan otot 

sebelum pertandingsn dimulai (warming up).  

4.2.1.21 Ada Alternatif Lain Yang Lebih Efektif Dari Pemanfaatan Sport 

Massage Sebelum Bertanding 

 7.7% responden menjawab ya, bahwa ada alternatif lain yang lebih efektif 

dari pemanfaatan sport massage sebelum bertanding. Karena responden 

memandang sport massage merupakan salah satu faktor yang efektif dilakukan 

sebelum bertanding, bukan sebuah faktor utama yang mendominasi efektifitas 
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kegiatan sebelum bertanding. Salah satu responden memberikan contoh hal yang 

efektifnya sama seperti sport massage atau bahkan lebih baik dari sport massage 

adalah melakukan warming up sebelum bertanding atau meditasi sejenak dan 

berimajinasi membayangkan pertandingan yang akan dilakukan, jadi sebelum 

pertandingan dimulai para responden sudah membayangkan apa yang harus 

dilakukan saat pertandingan berlangsung sesuai keadaan. Sedangkan 92.3% 

responden menjawab tidak, bahwa tidak ada alternatif lain yang lebih efektif dari 

pemanfaatan sport massage sebelum bertanding. Karena sepengetahuan 

responden sport massage merupakan penanganan yang membuat mereka nyaman 

sebelum bertanding, tanpa memikirkan hal lain yang dapat membantu responden 

yang  manfaatnya sama atau bahkan lebih baik dari sport massage. 

4.2.1.22 Semua Atlet Sepak Bola Harus Memanfaatkan Sport Massage Sebelum 

Bertanding 

 76.9% responden menjawab ya, bahwa semua atlet sepak bola harus 

memanfaatkan sport massage sebelum bertanding. Karena sesuai kebiasaan 

responden yang beranggapan bahwa sport massage adalah sebuah kebutuhan 

dengan banyak manfaat yang responden rasakan melalui treatmen yang responden 

dapatkan sebelum bertanding. Sedangkan 23.1% responden menjawab tidak, 

bahwa semua atlet sepak bola tidak harus memanfaatkan sport massage sebelum 

bertanding. Karena setiap kegemaran responden tidak selalu sama. Ada yang 

gemar memanfaatkan sport massage sebelum bertanding, ada juga yang tidak 

gemar memannfaatkan sport massage sebelum bertanding. Perbedaan dalam hal 

kegemaran harus bisa dimaklumi. 
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4.2.1.23 Semua Atlet Cabang Olahraga Harus Memanfaatkan Sport Massage 

Sebelum Bertanding 

 100% responden menjawab ya, bahwa semua atlet cabang olahraga harus 

memanfaatkan sport massage sebelum bertanding. Karena  jawaban yang 

diberikan oleh responden merupakan himbauan pada semua atlet cabang olahraga 

lain untuk dapat memanfaatkan sport massage sebelum bertanding, karena dapat 

memberikan manfaat terhadap kenyamanan tubuh baik secara fisik atau psikis 

sesaat sebelum melakukan pertandingan seperti halnya yang telah dirasakan oleh 

responden selama mendapat pelayanan sport massage sebelum betanding di klub 

sepak bola PSIS periode 2006/2007. Dalam himbauan ini responden tidak 

memaksakan kalau memang kegemaran setiap orang berbeda.  

2.4.1.24 Pemanfaatan Sport Massage Sebelum Bertanding Dapat Membantu  

  Memberikan Ketenangan  

 92.3% responden menjawab ya, bahwa Pemanfaatan Sport Massage 

Sebelum Bertanding Dapat Membantu Memberikan Ketenangan. Karena sebelum 

bertanding terjadi ketidak seimbanan jiwa dan otot, ketidak tenangan dan perasaan 

takut akan start bertnding. Hal ini bergantung banyak pada faktor intern dan 

ekstern, Pada keadaan jiwa (temperamen dan dan tipe activity nervous superior), 

pada keadaan fungsi organ dan banyak hal lainnya yang individual, begitu juga 

pada keadaan lapangan beserta alat-alatnya, pada keadaaan udara, jumlah dan 

mutu lawan. Melalui pemanfaatan sport massage sebelum bertanding ketegangan 

otot responden dapat dikendorkan dan disertai rasa nyaman. Jadi ketegangan 

akibat stress fisik dan psikis yang dialami responden sebelum melakukan 
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pertandingan dapat berkurang. Dengan treatmen sport massage yang didapatkan 

sebelum bertanding, bisa memberikan kenyamanan dan membantu memberikan 

rasa tenang. Sedangkan 7.7% responden menjawab tidak, bahwa pemanfaatan 

sport massage sebelum bertanding tidak dapat membantu memberikan 

ketenangan. Karena responden lebih mementingkan kepentingannya sendiri saat 

memanfaatkan treatmen sport massage, sehingga badan tidak bisa rileks dan 

secara psikispun responden tidak merasakan nyaman dan tenang. 

4.2.1.25 Pemanfaatan Sport Massage Sebelum Bertanding Dapat Membantu  

    Mengurangi Ketegangan Mental Sebelum Melakukan Pertandingan 

 92.3% responden menjawab ya, bahwa pemanfaatan sport massage 

sebelum bertanding dapat membantu mengurangi ketegangan mental sebelum 

melakukan pertandingan. Karena dengan rasa kenyamanan yang diperoleh dari 

treatmen sport massage yang memberikan hasil otot menjadi rileks, peredaran 

darah menjadi lancar maka secara otomatis dapat membantu meringankan 

ketegangan mental sebelum bertanding bisa teratasi. Kecuali sebelum 

pertandingan dimulai, tekanan mental yang diderita responden berlebihan. 

Sedangkan 7.7% responden menjawab tidak, bahwa pemanfaatan Sport Massage 

sebelum bertanding tidak dapat membantu mengurangi ketegangan mental 

sebelum melakukan pertandingan. Karena psikis responden tidak bisa dirilekskan 

untuk sementara waktu, jadi yang ada hanyalah bayangan masalah yang 

dipikirkan dan selalu menjadikan ketegangan atau tekanan mental responden. 
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4.2.1.26 Pemanfaatan Sport Massage Sebelum Bertanding Dapat Memberikan 

Sumbangan Mental Bertanding 

69.2% responden menjawab ya, bahwa pemanfaatan sport massage 

sebelum bertanding dapat memberikan sumbangan mental bertanding. Karena 

sport massage sudah merupakan kebutuhan responden, maka apa yang telah 

responden dapatkan melalui treatmen sport massage secara tidak langsung dapat 

membantu memberikan rasa optimisme sebelum dan saat melakukan 

pertandingan. Dengan rasa percaya diri inilah sport massage bisa memberikan 

sumbangan terhadap mental bertanding. Sedangkan 30.8% responden menjawab 

tidak, bahwa pemanfaatan sport massage sebelum bertanding tidak dapat 

memberikan sumbangan mental bertanding. Karena sport massage bukan 

merupakan satu–satunya faktor yang mendominasi rasa percaya diri responden 

sebelum dan saat melakukan pertandingan, melainkan bagian faktor yang dapat 

membantu memberikan sumbangan rasa percaya diri (mental bertanding). Faktor 

lain yang lebih mendominasi dan berperan dalam menentukan mental bertanding 

responden antara lain adalah faktor kondisi fisik responden, beserta tehnik dan 

taktik yang telah diberikan oleh pelatih. 

4.2.1.27 Selain Latihan Fisik Dan Tehnik Pemanfaatan Sport Massage Sebelum 

Bertanding Dapat Memberikan Sumbangan Terhadap Penampilan Di 

Lapangan 

69.2% responden menjawab ya, bahwa selain latihan fisik dan tehnik 

pemanfaatan sport massage sebelum bertanding dapat memerikan sumbangan 

terhadap penampilan di lapangan. Karena dengan manfaat yang dirasakn oleh 
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responden tentang treatmen sport massage sebelum bertanding, maka sport 

massage sedikit banyak memberikan sumbangan terhadap penampilan di lapangan 

meskipun bukan merupakan faktor yang mendominasi penampilan responden di 

lapangan. Sedangkan 30.8% responden menjawab tidak, bahwa selain latihan fisik 

dan tehnik pemanfaatan sport massage sebelum bertanding tidak dapat 

memberikan sumbangan terhadap penampilan di lapangan. Karena sport massage 

merupakan faktor kecil yang mudah diremehkan manfaatnya dibanding faktor lain 

yang lebih dominan memberikan sumbangan terhadap penampilan responden di 

lapangan. 

4.2.1.28 Pemanfaatan Sport Massage Sebelum Bertanding Dapat Memberikan 

Sumbangan Terhadap Pencapaian Prestasi 

 100% responden menjawab ya, bawa pemanfaatan sport massage sebelum 

bertanding dapat memberikan sumbangan terhadap pencapaian prestasi. Karena 

bagaimanapun juga sport massage merupakan kebutuhan yang banyak 

dimanfaatkan oleh responden sebelum melakukan pertandingan. Disamping 

merupakan kebutuhan yang sering banyak dimanfaatkan oleh responden, 

responden juga menganggap sport massage merupakan bagian faktor yang dapat 

memberikan sumbangan dalam pencapaian prestasi respoden. 

4.2.1.29 Sport Massage Sebelum Bertanding Sangat Dibutuhkan Keberadaannya  

100% responden menjawab ya, bahwa Sport Massage Sebelum Bertanding 

Sangat Dibutuhkan Keberadaanya. Karena dengan menilai manfaat yang 

dirasakan responden maka sport massage dapat di akui sebagai kebutuhan 

responden sebelum melakukan pertandingan. Dengan kebutuhan tersebut maka 

timbul sebuah kebiasaan sebelum melakukan pertandingan responden harus 
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memanfaatkan treatmen sport massage terlebih dahulu. Hal ini merupakan sebuah 

tuntutan bagi manajemen klub dan official tim sepak bola PSIS Semarang, 

terutama yang bertanggung jawab terhadap sport massage (Masseur). 

4.2.1.30 Begitu Berarti Pemanfaatan Sport Massage Sebelum Bertanding 

Terhadap Penampilan Di Lapangan 

100% responden menjawab ya, bahwa sport massage sebelum bertanding 

begitu berarti terhadap penampilan di lapangan. Karena setelah semua yang 

responden rasakan dan ansumsikan tentang sport massage, maka sport massage 

bagi responden merupakan treatmen yang sangat berarti terhadap penampilan 

responden di lapangan.  

4.2.2 Pembahasan Hasil Penelitian Secara Keseluruhan 

 Dari hasil penelitian secara keseluruhan persepsi atlet sepak bola PSIS 

Semarang terhadap pemanfaatan sport massage sebelum bertanding tahun 2009 

dengan menggunakan analisis deskriptif persentase didapat 84.62% responden 

mencapai kriteria sangat manfaat karena responden memanfaatkan sport massage 

dengan mengerti efek terhadap fisik dan psikis sebelum melakukan pertandingan 

sehingga responden berasumsi bahwa pemanfaatan sport massage sebelum 

bertanding merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi dan tidak bisa dihindarkan 

lagi. Sedangkan 15.38% responden mencapai kriteria manfaat karena responden 

tidak begitu mengharuskan untuk memanfaatkan sport massage sebelum 

bertanding walapun responden tahu efek positif terhadap fisik dan psikis. Jadi 

sebelum bertanding ada kalanya responden melakukan sport massage dan ada 

kalanya tidak.  
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan seperti yang diuraikan pada 

bab IV, maka dapat disimpulkan bahwa persepsi atlet PSIS Semarang terhadap 

pemanfaatan sport massage sebelum bertanding tahun 2009 adalah 84.62% sangat 

manfaat dan 15.38% manfaat. 

 

5.2 Saran 

 Berdasarkan simpulan yang diuraikan, penulis menyampaikan beberapa 

saran yang dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan bagi pihak yang terkait 

yaitu sebagai berikut : 

1. Bagi atlet sepak bola pemanfaatan sport massage sebelum dan setelah 

bertanding sangat disarankan 

2. Setiap klub sepak bola harus memiliki masseur yang memadai karena 

merupakan keperluan yang patut diperhatikan. 

3. Berbagai penelitian tentang persepsi, motivasi dan menejemen klub 

sepak bola, pemanfaatan sport massage dalam klub sepak bola bisa 

dilanjutkan pada scheme dan grey area terhadap penelitian ini. 
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